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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 236.  Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνε-
δρίασης και συζήτησης θέματος ως 
κατεπείγον. 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής  
Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου διότι δεν μπορεί να έχει 

άποψη όταν εισάγονται κατεπειγόντως θέματα αρ-
κετών σελίδων όπως είναι το δεύτερο θέμα το οποίο 

περιέχει όρους δημοπράτησης.. 
2 237.  Εξειδίκευση πιστώσεων. Ομόφωνα 

 

3 238. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ε-
φαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 
6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την ανά-
θεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική 
και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 
Δήμου Δράμας».  

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της 

επιτροπής Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου ο οποίος 

είπε ότι σε κατεπείγων συνεδρίαση είναι πολύ δύ-
σκολο να μελετήσουμε και να διαβάσουμε τους ό-
ρους δημοπράτησης παρότι συμφωνούμε ως προς 
το πρώτο μέρος που έχει να κάνει με την παρέκκλι-
ση δεν μπορούμε να αποφανθούμε και επειδή πρό-
κειται για έναν διαγωνισμό που έχει μέσα και την 
Ονειρούπολη που για πρώτη φορά γίνεται από τον 
Δήμο παλιά γινότανε από την ΔΕΚΠΟΤΑ δεν  μπο-
ρούμε στο λίγο χρονικό διάστημα να έχουμε τον 
απαραίτητο χρόνο εν πάση περίπτωση να μελετή-
σουμε τους όρους της διακήρυξης και για τον λόγω 
ψηφίζω Παρών.     

  Με την παρατήρηση του μέλους της 
επιτροπής Τσιαμπούση Αλέξανδρο ο οποίος 

είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να 
ψηφίσουμε τους όρους της διακήρυξης για τον δια-
γωνισμό, δηλαδή αντιλαμβάνομαι το πρώτο σκέλος 
λόγω της πίεσης που έχουμε για τα Ελευθέρια. Θα 
μπορούσαν οι όροι να έρθουν σε τακτική συνεδρία-
ση φαντάζομαι δεν είναι απαραίτητο να έρθουν μαζί 
ο διαγωνισμός και η παρέκκλιση.  

4 239. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2  της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της εργασίας  «Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και διάθεσης των  απο-
βλήτων κήπων και πάρκων» και ανά-
δειξη προσωρινού αναδόχου.  

Ομόφωνα 
 

Δράμα 15-06-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


